
العيسوّية

مقّدمة عاّمة

عنتعّرباليتوالرسوماتالوطنيةبالشعاراتموشومةجدرانهاغالبيّةأنتجدالعيسويّةقريةدخولعند

والشهداء،لألرسىوتحيّاتشعاراتالفصائل،أعالمفلسطني،علمالفلسطيين؛للشعبالسياسيةالهويّة

المواقعأكرثكإحدىالقريةحالةعنالكثريةالرسوماتهذهتعّربذلك.وغريبالعيسويةالتغّينوشعارات

معتجاوبًاالمقدسيةالقرىأولىبكونهاتمّزيتوقدالقدس.فياالحتالللقّواتالتصدّيفينشاطًا

علىاالعتداءحوادثمنأيوفييتظاهر،منأولأهلهاوجدناغزّةعلىالحربففيالسياسية،التطّورات

األقصى نجد شبانها أول من يتصدّى.



الموقع الجغرافي والمساحة

منعناتاوقريةالشمال،منشعفاطقريةبنيالطريقمنتصففيالقدسرشقشمالإلىالعيسويّةتقع

الغرب.منالجوزوواديجراحالشيخوحييّالجنوب،منوالزعيمالطوروقريّيتالرشقي،والشمالالرشق

مساحتهاتصلأراٍضولها.1البحرسطحفوقمرتًا731وترتفعالقدس،مركزعنكيلومرتات3حواليوتبعد

.2دونمًا10,417إلىاألصليّة

الّتسمية وتاريخ القرية

فيذُكرتفإنّهاخضريأبوالديننارصوحسبعيىس،إلىِنسبًةالمشددةالنّسببياءالعيسويّةُختمت

أومقاموجودعدم"العيسوية"اسمفيوالمشِكل"عيساويّة".التعريف،"ال"غريمنالعثمانيالسجّل

الذينللسّكانالشعبيةبالروايةيشّككالذياألمربالمسيحية؛عالقةلهقديم،ديينمبًىنأوكنيسة

الملكبنعيىسالمعظماأليّوبيبالملكاالسميرتبطوربّمابالمكان.مرّالسالم،عليهعيىس،أنيعتقدون

.3م)1227-1180(أيوببنبكرأبيالعادل

ويُرّجح أن تاريخ العيسوية البعيد يرجع إلى العرص الروماني.

الّرتكيبة السّكانية

1961عامإحصاءاتوفيالدبّاغ،مرادمصطفىحسبنسمة1931،558عامالعيسويّةقريةسّكانعددكان

مزيجوهم.4فلسطيينألف20بحوالياليومالعيسويّةسّكانعددويقدّرنسمة.1163إلىعددهموصل

من عائالت العيسويّة األصليّة والعائالت الوافدة.

https://bit.ly/2Zk3X9aإليه:الرجوعيمكن،30.12.2019بتاريخنرشمكوميت"،"سيحاهموقعمنالصادرالتقريرحسب4

"أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو خضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب. نرش كذلك في موقع باب الواد3

06.12.2016بتاريخ

أسماء قرى القدس، دراسة لغوية داللية

العيسوية، محافظة القدس -الدباغ، مصطفى مراد، بالدنا فلسطني، صفحة القرية على موقع "فلسطني في الذاكرة"، يمكن الرجوع إليها هنا:2

الذاكرةفيفلسطني-101صفحةفلسطني،بالدنا

العيسويةبلدةدليل،2012إصدارأريج،القدس،-التطبيقيةاألبحاثمعهدالعيسوية"،بلدة"دليل1

https://bit.ly/2Zk3X9a
http://www.babelwad.com/ar/jerusalem-villages-names
http://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna-Filisteen/Story25851.html
http://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna-Filisteen/Story25851.html
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Isawiya_Ar_Vp.pdf


الماضي.القرنفيعوضحمولةلهاوأضيفترئيسة،حمائل9إلىتنقسماألصليّةالعيسويّةوعائالت

هي:حمائل10فأصبحوا

ريالة،أبودرباس،داري،وحمدان)،محمدهما:عائلتني،إلى(وتنقسممصطفىدرويش،حّمص،أبوعليّان،

5محيسن، عبيد، وعوض.

الحياة االجتماعية واالقتصادية

للمعيشة،أسايسكمصدرالزراعةعلىتاريخيًاالقريةأهالياعتمدلهاالمجاورةالمقدسيةالقرىوكحال

الغذائيّةلالعتماديّةزراعتهغلبتالذيوالقمحوالّشعري،الزيتون،كزراعة(البعليّة)،المطريّةالزراعةوتحديدًا

لصالحوقلعهاعليهااالستيطانغولامتدادبفعلاليوم،ضيّقةنطاقاتفيانحرستزراعاتوهيعليه.

نطاقاتفيللع�انالناسحاجةوزيادةالسكانيةالكثافةزيادةوبسببباألساس،العدومستع�ات

ضيّقة. وقبل انتشار الع�ان ترّكز السكن في منطقة محددة ضمن البلدة القديمة للعيسوية.

العيسويةضّمتولذلكوبنائها،اآلبارحفرعلىأهلهااعتمدالعيسوية،فيالمياهعيونانعدامظلوفي

لجلبالنساءعندهاتجتمعكانتإذللقرية،االجتماعيةالحياةمكّوناتإحدىمثّلتاليتالماءآبارمنعددًا

وبرئالقديمة،البلدةمنطقةفيالواقعالخالصاتبرئالقرية،فياشتهرتاليتاآلبارومنللبيوت.الماء

الحمائلبأسماءتسميتهاارتبطتاليتاآلبارإلىباإلضافةالطويل،برئوبقربهاألربعني،لجامعالمحاذيالطبل

اليت حفرتها، مثل برئ عليّان، وبرئ محيسن.

وحيّعليّان،حيّمثلتسكنها،اليتاألكربالعائلةباسمتسّمىماغالبًاأحياء،إلىالعيسويّةتنقسمكما

6محيسن، وحيّ عبيد.

المصدر السابق.6

.7.1.2020بتاريخالعيساوي،هانيالسيّدمعمقابلةمن5



الّتعليم

عامالنكبةوبعدالربيطاني،االستعمارحكمتحتالعيسويّةفيمدرسةأيتتأّسسلمالتعليم،صعيدعلى

طالبًا.220قرابة1967عامضّمت)،1956عام(تأّسستللبننيواحدةابتدائيّتان،مدرستانأُّسست1948

المدارسإلىيلجأتعليمهإكمالأرادمنوكان7طالبة.59المذكورالعامنفسفيضّمتللبناتوالثانية

الثانوية والكلّيات في القدس.

وذكوراالبتدائية،العيسويةذكورمدرسةوهي:االحتالل،لبلديّةتابعةمدارسعدّةاآلنالقريةفيوتوجد

االعدادية،والمدرسةللبنات،االبتدائيةالعيسويّةومدرسةللذكور،الثانويّةوالمدرسةاإلعدادية،العيسوية

مدرسةإلىباإلضافةالعارش،للصفتُدرّسأُُحد،مدرسةوهيواحدةخاّصةمدرسةويوجد.8للبناتوالثانويّة

تربية خاّصة واحدة، وهي مدرسة األمل.

المعالم

المنحدراتقربالقريةجنوبفيتقعالعرشة"،"خرّوبةتُسّمىعتيقةخروبشجرةالقريةفيالخرّوبة:

10أناألولىحولها،روايتانهناكبها.المحيطةالحجارةسلسلةوتُمّزيهاالعربيّة،الجامعةأسفلالواقعة

أنإلىتشريوالثانيةالصليبيني،منالقدسلتحريرحملتهمخاللتحتهااستظلوااأليوبيالدينصالحرجالمن

الخروبةكانتالفلسطينية،بالقرىشعبيّةلعادةووفقًا.9الّسالمعليهعيىسالنيبأنصارهمالعرشةهؤالء

أطفالهّنبرفقةالنساءوكانتاإلسالمية،المناسباتفيوخاصةفتيلباستعمالالسمسمبزيتتُضاء

يُقمن بطلب الُسقيا من بعد صالة العرص تربكًا بذكرى من دفن بجوارها.

عام800-700بنيماالعيسويةقريةع�منالعرشةخروبةشجرة،2008درويش،داوودأبومحمد"خروبتنا"،مدونةالعرشة"،خروبة"شجرة9

https://bit.ly/32tdSZ2:اآلتيالرابطخاللمنعليهاالّطالعيمكناالحتالل،بلديّةموقعحسب8

العيسوية، محافظة القدس -الدباغ، مصطفى مراد، بالدنا فلسطني، صفحة القرية على موقع "فلسطني في الذاكرة"، يمكن الرجوع إليها هنا:7

الذاكرةفيفلسطني-101صفحةفلسطني،بالدنا

http://khrobtna.blogspot.co.il/2008/12/blog-post.html
https://bit.ly/32tdSZ2
http://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna-Filisteen/Story25851.html
http://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna-Filisteen/Story25851.html


مسجدأيضًاعليه(ويطلقالصابرينومسجدأحد،مسجدوهي:مساجدخمسةالعيسويةفيتوجد

األربعني:جامعوهوالبلدفيالرئييسالجامعإلىباإلضافةالشهداء،ومسجدالتوبة،ومسجدال�ابطني)،

تقولاألربعني،مسجداسمتفّرسشعبيةروايةهناك.2001عامبناؤهُجدّدالقرية،وسطفيالجامعيقع

جديدمولودفيهايولدمرةكّلفيكانشخصًا-أربعنيحينها-وكانوااإلسالمالقريةسّكاندخولقبلإنه

السكانوبدأالظاهرةهذهتوّقفتالمسجدوبناءبالدينالزتامهمبعدلكنالبالغني.منشخصيموت

.10بالتكاثر

مرتًا،72طولهايصلالعربية،الجامعةجهةمنالقريةجنوبتقعاللون:ذهبيةاألربعنيجامعمئذنة

معتزامنًاذلكجاء.201711آذارخاللالقريةأهاليالمئذنةبناءعلىأرشفاألربعني.جامعفوقومنصوبة

القريةأهاليراودتقدالفكرةوكانتاآلذان.بتقييداإلرسائيليالكنيستفيمقرتحقانونعنالحديث

كالجامعةقريبةاستيطانيةمعالممواجهةفيمعالمهاأحدوإظهارالقريةبإبرازرغبتهممنانطالقًا

العربيّةالهويّةعلىالتضييقفياالحتالللسياساتوتصدّيًاالمشارف،جبلهداسا-ومستشفىالعربية

اإلسالمية في فلسطني عامة.

https://bit.ly/2Jjc7DR،2017آذار19نت،الجزيرةالقدس"،فيمئذنةأطول"تدشني11

بطاقة حي العيسويّة، الصادرة عن جمعية بمكوم: (مخططون من أجل حقوق التخطيط).10

https://bit.ly/2Jjc7DR


التاريخ النضالي

الصهيونية،الحركةمعالقدسعلىالطويلالرصاعدائرةقلبفيالوقوعلهاالعيسويّةموقُعأتاح

قريةفيكان)،1939-1936(الفلسطينيةالثورةسنواتفخاللالعدو،معاشتباٍكفيالقريةكانتولطالما



شارك،13غربية)أبوبهجتالمناضلرفيق(وهو12العيساويعليأحمدالمناضلبقيادةفصيٌلالعيسوية

ميناءنحوالميتالبحرمنطريقهافياإلنجلزييةالفلسطينيةالبوتاسرشكةقوافلاستهداففيالفصيل

وكانتوصورباهر،والطورالعزيريةقرىبمشاركةوذلكالقدس،منالرشقيبالمحورمرورهاخاللحيفا،

تدريبات الثّوار الفلسطينيني على استعمال األسلحة تتم رشقي أراضي العيسوية.

غربيةأبوصبحيالمناضالنقامأن،1938و1937عاميّخاللتحديدًاالفرتة،تلكفيبرزتاليتالحوادثومن

أثناءمراقبتهما،بعدالعربيّة،الجامعةحراسمناثننيبقتلادكيدك،القادرعبدإرشافتحتالعلميوداود

لكرمالرشقيةالشماليةالزاويةإلىوصولهماولدىاليهوديّة،األحياءإلىيؤدّيترابيّبطريٍقسريهما

.14المفيت في الشيخ جرّاح، أطلق صبحي وداود النار عليهما واستوليا على سالحيهما

المشارف،جبلقّمةعلىاسرتاتيجيًّاموقعًاالقدسفيهداساومستشفىالعربيّةالجامعةأبنيةتحتّل

أبنيةالصهيونيةالقّواتواستخدمتالعيسوية،قريةوعلىالقدسمدينةعلىعلىوالمسيطرالمرشف

كقاعدةاستخدموهاكما،15األسلحةوتخزينالمتفّجرات،كصنععسكريّةألغراضباست�ارالمؤّسستني،

ورغمالعيسويّة.ومنهاالمجاورة،والقرىالقدسضواحيعلىالليليةالهجماتمنهاتنطلقعسكريّة

ولمتُهاجم.أنمنوأقوىمحّصنةكانتأنّهاإالالقدس،فيالنضالمستقبلعلىكبريًاخطرًاتشكيلها

الهجماتسلسلةتكرارورغماليهوديّة.األحياءمعمواصالتهاقطععلىالعملسوىالمناضلنيأماميكن

.103ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في15

.103ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في14

فيمذّكراتهدّونالمقدّس.الجهادجيشقادةأحدكانالفلسطينيّني،المناضلنيبشيخويلّقب،1916عاميونسخانفيغربيةأبوبهجتُولد13

أحمدالمناضالنوكانالفلسطيين"،العربيالنضالخضّم"فيبعنوانالفلسطينيةالدراساتمؤّسسةنرشتهبكتاٍب1949عامحّىتالنضال

العيساوي وبهجت أبو غربية زميالن في التدريس في المدرسة اإلبراهيمية.

بتأسيس1934العامفيوشاركالقدس،فيترسنطةمدرسةفيدراستهأنهى،1909عامالعيساويةقريةفيالعيساويأحمدالمناضلولد12

الحركةنواةشكلواالذيناإلسالمي،الكّشافةفريقبتأسيسوقامالصهيونية،والحركةاإلنجلزيبمقاومةالعيساويالتحقاإلبراهيمية.الكليّة

).1939-1936(الكربىالفلسطينيةالثورةفيالمناضلة

مهمةلهأوكلتالمقدس.الجهادفيرفاقهمعنضالهلمبارشةوعادأشهر،6بعدعنهوأفرج،1936عامأواخراعتُقلالمقاوم،نشاطهبسبب

صفوففيلينخرط1948عامفلسطنيإلىوعاداإلنجلزي،قبلمنوالنفيللمطاردةتعرضالقدس.رشقيقرىفيالمناضلنيفصيلقيادة

القدس.في2001عامتوّفيحىتاألقصىإعمارلجنةإلىوانتسبالعربيالبنكفيموّظفًاعملالنكبةبعدالمناضلني.



متكبّدينبهااالتّصالاست�ارعلىوأرصّوالليهود،جدًاحيويّةكانتالمنطقةأنإالاليهوديّةالسياراتعلى

.16في ذلك خسائر مست�ّة

أبوبهجتيذكرالعربيّة،الجامعةفيالمتمثلالصهيونيالَجيبعلىالسيطرةالمناضلنيمحاولةإطاروفي

أيلولأواخرفيالرسايا،قادةمعالمقدّس،الجهادجيشقائدالحسيينخالدعقدهاجتماٍعفيأنهغربيّة

األسلحة.بعضرشاءعلىوقدرةتنظيمًا،أكرثأصبحالذيالمقدّسالجهادجيشأوضاعفيهعرض،1948عام

اسرتاتيجيّة.قيمةذاتعسكريّةعمليّةتنفيذالمجتمعنيعلىواقرتحاالجتماعانعقادفرصةبهجتواغتنم

نجح"إذابجهت:وقالالعربيّة.والجامعةهداسامجّمعاحتاللالهدف،يكونأنوقرروااقرتاحه،الجميعوأيّد

إخالءالعربيالجيشمناطلبوإذاملغومة.سيارةبنايةكلفيندخلالمجّمععلىواستوليناهجومنا

قذائفعليناأطلقإذاأماالرفض.علىنرصّوالرّشاشاتالبنادقنريانعليناأطلقوإذاذلك،ترفضالموقع

خروجناعندالملغومةالسياراتفتيلونشعلفورًااالنسحابعلىفنوافقرطًال25عيارالهاوزرمدفعية

وبعدالعربيّة،الجامعةإلىالجوزواديمنبهجتقادهااستطالعدوريةوفيالخطر".الوكرذلكلتدّمر

جرّاحالشيخفيفيالمفيتداربنايةفيالموجودالعربيالجيشالحظالجامعة،حرجدخولمناقرتابهم

بنرياناليهودعليهارداستطالعيةرصاصاتبضعنحوهموأطلقوايهودأنهمظنّوااألغلبوعلىحركتهم،

بهجتذهبالتالياليوموفيلالنسحاب.فاضطرّوامستنفرًاالعدووأصبحنارينبنيفأصبحواالرشاشات،

عنعدلواأنهمفأخربهجرى،ماعلىالحسيينخالدالقائدالطالعالمقدّسالجهادجيشقيادةمقرّإلى

بإطالقوتهديدهبالعمليّة،بعلمهوإخبارهله،إنكلزيي--وهواللواءقائداستدعاءبسببالخّطة،تنفيذ

.17تحرّكواحالفيرطًال25عيارمنهاونمدفعية

أنلبثوا-ماولكنّهم،القريةرشقيّومغرهمأراضيهمإلىالعيسويّةأهاليتهّجر،1948عاممنتصففي

بعودتهمالقريةأهاليأظهرالعيساوي.أحمدالمناضلمنهمالقرية،شخصياتمنعددلنداءاستجابًةعادوا

.343ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في17

.162ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في16



تُدرجأنقريتهمبذلكفحفظواالمتّحدة،األمممنالهدنةمراقيبأعنيأمامكافيًابرشيًّاحضورًاالرسيعة،

.18في قائمة قرى القدس الُمهّجرة

منطقةتُعتربأنعلىدوليّةبوساطة،19واليهودالعرببنياالتّفاقتم1948عامتّموزمنالسابعفي

المجاورة،العيسويّةقريةوكذلكالقدس،فيالعربخطوطخلفالواقعةالعربيّة،والجامعةهداسا

وكانالعربيّة.المنطقةمنالحاجاتمنذلكوغريبالماءبزتويدهايُسمحوأنالسالح،منمجرّدةمنطقة

االتّفاقيةيخّصفيماالعارف،عارفويذكر.20اليهودلرغباتاستجابًةالعربعلىاإلنجلزيلضغطنتيجةهذا

منالرشطةرجالعدديزيدأّالوعلىالمنطقة،عنالعسكريةالصبغةبزنعتتلّخصبنودهاأنُوقعت،اليت

بموافقةإالوقتها،العيسويّةسّكانزيادةيجوزوالاالتفاقية،عليهنّصتالذيالحدمنأكرثويهودعرب

.21الفريقني

الفرتةفيوذلكالصهيونيواالستعماراألردنبنيمامرّكًباواقعهمأصبحالقرية،إلىالناسعودةوبعد

المتحدة،األمملقّواتإرشاٍفمعاألردنحكمتحتإداريًّاالعيسويةبقيتحيث،1967حىت1948بنيالممتدّة

بإحصاءأواالحتاللسيادةتحتبإدراجهاتقمولمعليها،سيادتهاالمستع�ِةالقوةتفرضلمبينما

اليومينشاطهمعلىوالتضييقالمتكرّرةالصهيونيةاالعتداءاتالعيسويةسكانواجه.22سّكانها

الشبابمضايقةعنالرواياتتذكرهمااالعتداءاتتلكعلىاألمثلةومنحركتهم.وإعاقةوالزراعي

.23واألطفال والنساء في طريقهم لجلب المياه من اآلبار

https://bit.ly/2FPZa4N،2019حزيران30مرتاس،مستحيل"!"،يربونا.."بدهمالعيسويّة:"23

.https://bit.ly/2FPZa4N،2019حزيران30مرتاس،مستحيل"!"،يربونا.."بدهم"العيسويّة:22

.31ص:الثاني،الجزء،2012بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف،عارفالمفقود"،والفردوس"النكبة21

.335ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في20

الهيئاترؤساءإلىالمشرتكة،الهدنةلجنةفياألردنيالوفدرئيسالنشاشييبعزميرفع،1953عامآذارفيتحديدًا،سنواتبعدّةالنكبةبعد19

.1948تّموزبشهرُوّقعتاليتاالتّفاقيةضدّالصهاينةارتكبوهااليتالمخالفاتفيهاعدّدمذّكرةالدوليّنيال�اقبنيكبريوإلىبالقدس،القنصلية

إحداهاوفياألوتوماتيكية،األسلحةالصهاينةاستعملمرّة15وفيالعيسويّة،سّكانعلىالنارإطالقمنهامخالفة،وخمسنيإحدىبلغتوقد

الجزء،2012بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف،عارفالمفقود"،والفردوس"النكبةكتابحسبوذلكالفلسطينيني،مناثننيقتلوا

.33ص:الثاني،

.2018آذارفيالعيسويّة،أبناءأحدالعيساوي،هانيمعمقابلةحسب18
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علىللهجومالجامعةمبانيالصهيونيالجيشاستخدمالقرية،احتاللعامأي،1967عامللنكسةبالنسبة

االحتاللبلديّةحدودإلىأراضيهاوضّمتالقرية،الحتاللالصهيونيةالقواتخرجتحرمهاومنالعيسوية،

في القدس.

حىتاألح�،الخانإلىالممتدةالقريةأطرافعلىالضبعة""مغاراتمنطقةفيلياٍلبضعسّكانهامكث

بقر"يابالقريةالصوتبمكّرباتيناديالصهيونيالجيشوكانإليها،العودةبرضورةرسالةمخاتريهاأرسل

فيالقريةرجالتجميعالنكسةعارصوامّمنالقريةأبناءيستذكرهااليتالمشاهدومنوالبقر".أنتمعودوا

السالحونجديسلمهالومنسالحه،يسلممنكم"الرجلبقولهأسلحتهمبتسليمالجيشقائدومطالبةساحة

ويأخذهالجالسنيأحديختارالضابط"كانالساحة،فيالقريةسّكانلرتهيبوسعيًابه".سنقتلهالتفتيشبعد

منالعرشاتسلموهكذايوميًا،ساعاتلخمسالحالهذاويست�النار،إطالقصوتيُسمعثمزقاقإلى

24أهالي البلدة سالحهم فيما أرص آخرون على االحتفاظ به".

المعالم االستيطانّية قرب العيسوّية

الجنوب،منالعيسويةقريةعلىالُمطلالمشارفجبلسفوحعلىتقعالقدس،فيالعربيّةالجامعة-1

اقرتاحبعد،1897عاماألولالصهيونيالمؤت�إلىبنائهافكرةتاريخويرجعمركبة.استعماريةحالًةوتمثّل

منيهودوطلبةباحثنياستقطابعلىوتعملالعربيّةباللغةتعلّمفلسطنيفيجامعةبإنشاءالمشاركني

عمليةمرّت.25فلســطنيفــيصهيونيةتعليميـةأكاديميــةمؤّسســاتلبنــاءمحاولــةفيالعالم،أنحاء

التاسعالقرنفيعليا،يهوديةمدرسةلتأسيسالعامةالفكرةمنبدءًاطويلةبسنواتوتأسيسهاإنشائها

أقرّتهااليتالتنفيذيةالخططإلىوصوًاللهاالداعمةالمختلفةالصهيونيةالمؤت�اتبقراراتمرورًاعرش

18.05.2018الواد،بابموقعالمشارف"،جبلاألول:الصبّارجوالة"تقريرمراجعةيمكن25

https://bit.ly/2LcX5RB

لالّطالع:،4.6.2018بتاريخالجزيرةموقععلىنُرشالجندي،أسيلالنكسة"،تفاصيليرووناالحتاللمرارةتجرعوا"مقدسيون24
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آرثربحضوراالفتتاح(تم1925عامافتتاحهاإلى1918عاماألساسحجرإقامةمنالصهيونيةالمؤت�ات

اليهودية،الثالثة:المعاهدبناءاكتمالبعدالصهيونية)،الحركةوزعماءالربيطانيالساميوالمندوببلفور

مخترباتاحتضنتالمثالسبيلفعلىعسكريًا،دورًاالجامعةلعبتنشأتهاومنذ.26الدقيقةاألحياءالكيمياء،

الرصاعمرّوعلى،1948النكبةحربفياستخدمتاليتوالحارقةالمتفّجرةوالمواداألسلحةتطوير

صهيونية،مؤّسسةبصفتهاالفلسطينية،واألحياءالقرىالستهدافقاعدةكانتالفلسطيين-الصهيوني،

ناهيك عن دورها البحيث المساند للسيطرة وللفعل العسكري.

إثرالنكبةعاممنشباطشهرفيأنه،1948عامالنكبةفرتةفيالجامعةتاريخعناألدبياتذكرتهومّما

العربيّةالجامعةجهةمنالجوزواديحيّعلىالصهيونيالهجومانطالقوبعديهودا،بنشارعنسف

.2014هللا،راماإلرسائيلية،للدراساتالفلسطيينال�كزمصطفى،مهندواالقتصاد"،السياسةالمعرفة،اإلرسائيلية:األكاديمية"المؤّسسة26



منكبريعددإليهدُعيالساهرة،بابفيصحفيًامؤت�ًاالحسيينالقادرعبدعقدهداسا،ومستشفى

قواعدوالمستشفىالجامعةمنيتّخذوناليهودبأنالقادرعبدإليهموتحدّثواألجانب،العربالصحافيني

يكّفوابأنالصحافةطريقعنتهديًدالليهودووّجهالعربيّة.األحياءعلىللهجوممنهاينطلقونعسكريّة

المؤت�هذاوأثاربالمتفّجرات.لنسفهاسيضطرفإنهوإّالعسكريّةألغراضالمؤسساتهذهاستخدامعن

وكانتنفيذه،وإمكانيّةالتهديد،خطورةإلىتشريوأجنبيةيهوديةتحذيراتإثرهفيوصدرتكبريًااهتمامًا

المستشفىاستخدامعنحنيإلىاليهودوتوّقفالقدس.قلبفيُعقدأنهخاّصةمعنويأثرله

.27والجامعة لشّن هجماتهم

منصودرت،1967عاموبعدالصهيونية،لالعتداءاتالعيسوية(وتتعرّض)تعرّضتللجامعة،مجاورتهاوبسبب

للجامعة،المحاذيالغربيالجنوبيمدخلهاوأغلقالعربية،الجامعةحرمتوسعةأجلمنمساحاتأراضيها

القريةعلىالتضييقفيدورهاجانبإلىالجامعةوتلعبالثانية.االنتفاضةنهايةمنذاالسمنتيةبالمكّعبات

منالمقدسيّنيدمجبمحاولةالحقًا-،-سنفّصلهالناعمة"،بـ"القوةيسّمىماتحتيندرجآخردورًاوعزلها،

خالل فعاليات مثل دورات اللغة العربية في حرم الجامعة.

وإلى جوار  الجامعة العربية تقوم المنشأة الصهيونية الثانية ضمن أراضي العيسوية وهي:

آذارفـينيويـوركفـيأمريكيةصهيونيةنسائيةكمنطمةهداسامنّظمـةتأّسسـتهداسا:مستشفى-2

مشاركة"رفعأجلمنكثريًاعملتواليتسالد،هرنييتهرأسهنعلىالنساءمنمجموعةيدعلى،1912

هدفنيلهاالمنظمـةوضعـتإرسائيل".أرضفيالصحيالمجالفيوالتطوعالصهيونيةخدمةفيالنساء

الم�ضات،وتدريبفلسطنيفيالمستوطننيلمجتمعالصحـيالمستوىرفـععلـىالعمـلأساسيني:

هجـرةرحالتتمويـلفـيالحقًاالمنظمـةسـاهمتكمـاأمريكا.فـيالصهيونيـةاألفكارونرش

بناؤهواكتمل"هداسا"،مستشفىلبناءاألساسحجروضــع1934العامفيفلسـطني.إلىالمستوطنني

الجنودفكانعسكريّة،ألغراٍضالمستشفىاستخدموبعدها،النكبةمعاركوخالل.193828العامفي

18.05.2018https://bit.ly/2LcX5RBالواد،بابموقعالمشارف"،جبلاألول:الصبّارجوالة"تقريرمراجعةيمكن28
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باألحياءمرورهمخاللالمناضلنيقبلمنالستهدافهمتجنّبًاوالم�ّضني،األّطباءبألبسةيتنكرونالصهاينة

والقرى العربية، في طريقهم من وإلى المجّمع العسكري على سفوح جبل المشارف.

وإلى الغرب من جبل المشارف، وبالقرب من مستشفى هداسا تقع:

األولىالعالميةالحربفيقتالهمفيهااإلنجلزيدفناليتالمقربةوهيالربيطانية،العسكريّةالمقربة-3

كانونبشهرطالبتاألردنيةالحكومةأنالنكبة،حرببعدفرتةفيالمقربةعنذُكروفيما29).1914-1918(

رايليوليماإلنجلزييالجرنالففتّشهاالزيتون،جبلفوقالكائنةاليهوديّةالمبانيبتفتيش،1952عاماألول

الذيالتقريرفيوجاءالمباني،تلكعنالمسؤولةاليهوديّةالقوةعنالمسؤولاليهوديالضابطبرفقة

الربيطانية،العسكريةالمقربةخالالمبانيجميعبتفتيشقامأنهالمتّحدة،لألممالعاماألمنيإلىرفعه

.30ألنّها مزروعة باأللغام

االستيطان

القدس.فياالحتاللبلديةنفوذضمنفقط،أراضيهاربعمعكلها،القريةُضّمت1967عاملنكسةابعد

السننيمدارعلىالفرنسية.التلّةمستع�ةلبناءبالحبوبال�روعةاألراضيمصادرةالقرية،احتاللوأعقب

المعيشةمجاالتتقلّصتفيمااإلرسائيليالبناءلغرضالعيسويةسكانمناألراضيمنالكثريمصادرةجرت

أهاليألغلبوالمعيشياالقتصاديبالنمطذلكوانعكسالزراعة،تطّوردونحالمّمابالسكان،الخاصة

31القرية، إذ تحّولوا من فّالحني إلى عّمال في مشاريع المستع�ِ الصهيوني.

.7.1.2020بتاريخالعيساوي،هانيالسيّدمعمقابلةمن31

.34ص:الثاني،الجزء،2012بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف،عارفالمفقود"،والفردوس"النكبة30

Cemeteryاإللكرتوني:موقعهمعلى)CWGC(الكومنويلثحروبلقتلىالتذكارياإلحصائيالمجلسموقعفيالمقربةًذكرت29 Details
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لذلك،نتيجةللقرية.هيكليلمخّططالعيسويةافتقرت،1967عامالمحتلةالقدسوأحياءقرىمنوكغريها

جغرافيةحدودفيعاليةسكانيةكثافةوُحرصتالمنّظم،غريالعشوائيالبناءمنحالةالقريةفيتراكمت

محاطة بالمستع�ات، ما دفع العديد من أبنائها إلى مغادرتها هربًا من هذه الحالة.

بإعطاءيسمحوقضائيًاتخطيطيًانظامًايتضّمنهيكليمخططعلىمرةألولالبلديةصادقت،2020عام

توسيعيشملالبالطبع,المخطط,أنإالترخيص.بدونبُنيتاليتالعيسويةفيالمبانيلمعظمبناءرخص

الصهيونيّة،المؤسساتإحدىفحسبللسّكان،المستقبليةالبناءاحتياجاتيلّيبالوبالتاليالقريةمساحة

المصادقةوإن32مطلوب".هوممابكثريأكرثمقلصةمنطقةمعضيقةحدودًاالقرية"علىالمخططيُملي

بذلكمحاولًةالعيسوية،أهاليوإدماجباستمالةالناعمةاالحتاللسياسةضمنتأتيقدالمخّططعلى

معالناسمواجهةحدّةمنمنطقهم،حسبيُخّفض،قدمّماالقراراتتلكبمثلوإشغالهمتقييدهم

االحتالل.

تحارصهاحيثالعيسوية،فيالعسكريةوالقواعدالمستع�اتببناءالمتمثّلةاالستيطانسياسةوتتجلّى

أوالفرنسيةالتلّةوهي:الطوق"،بـ"مستع�اتسّميتأراضيها،علىبنيتاليتالمستع�اتمنمجموعة

العيسويةمنوصادرتاالنكسةعامبعدمبارشةأي،1968عامبُنيتااللتانهبرياهوتسمريتشابرياجفعات

االمتدادعلى)1975(أدوميمومعاليه)،1974(أدوميمميشورمستع�تيّإلىباإلضافةدونم،600حوالي

33دونمًا.250العيسويةمنوصادرتاأراضيها،منالرشقي

أُنشئتالعيسوية،رشقيجنوبعوفريتقاعدةهما:عسكريّتانقاعدتانالعيسويةأراضيعلىتقومكما

رشقيأدوميممتسودتوقاعدة(أمان).الصهيونيالعسكريةاالستخباراتلجهازوتتبع1967عام

االحتاللرشطةفيالحدودحرسلقّوةالتابعةأدوميملكتيبةكمقر2016ّعامتأّسستالعيسوية،

العيسويةبلدةدليل،2012إصدارأريج،القدس،-التطبيقيةاألبحاثمعهدالعيسوية"،بلدة"دليل33

https://bit.ly/3i5Ajfgلالّطالع:هآرتس،موقععلىنُرشحسونلنريلمقال،6.10.2020بتاريخالعربي،القدسموقععلىنُرشمرتجمتقريرمن32

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Isawiya_Ar_Vp.pdf
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34الصهيوني.

مخّطط الحديقة القومية في أراضي الطور والعيسوية

علـىالقـدسفـياالحتاللبلديـةفـيوالبنـاءللتخطيـطاللوائيـةاللجنـةصادقـت2011العـامنهايـةفـي

أكثـرإلـىتمتـدّّمسـاحةعلـىالمشارف"،جبـلسفوحعلـىالقوميـة"الحديقـةحينهـاُسـّميتمـاإقامـة

علىوالغربالشمالمنتمتدالحديقة(حدودللفلسطينينيخاصـةأراضأغلبهـافـيدونمـًا،743مـن

المؤدّي1رقمشارعالرشقومنتحديدًا-،فكتورياأوغستا-منطقةالطورالجنوبومنالعيسوية،أراضي

هـذهيومهـااللجنـةبرّرتإلقامتها.شيكلمليون7مبلغوُخّصصأدوميم)،معاليهمستع�ةإلى

فيهـا،الجميـلالمشهدناحيـةومـنأركيولوجيـةناحيـةمـنمهمـةاألراضـيتلـكأنبالقولالمصادقة

35وأنها ذات قيمـة طبيعيـة عاليـة.

العيسوية،فيباألخّصاالحتالل،بلديةقبلمناألراضيوتجريفالهدمحاالتارتفعتالمصادقةهذهومــع

فــياالحتاللسلطاتوكعادةالحديقة.هــذهلصالحفيهــاوبركساتسكنيّةمباٍنعدّةهدمتفقد

الهدفبأنيجزمونوالطورالعيسـويةأهاليفإنسياسية،أســبابلتحقيـقأدواتهامختلفتوظيف

هووإنماوالنباتات،البيئةعلــىبالحفاظمدعاةصهيونيةبرغبةمتعلقًاليــسالحديقةهذهمـناألسـاس

األراضـيتلكأنوخاصةالبعض،ببعضهماواتّصالهمـاالع�انـيالقريتنيتمدّدبمنعيتعلّقسيايسهدف

.36هــي المنفذ الوحيد المتبّقي ألهالي القريتني للبناء

هذهكتابةتاريخحىتمجّمدًايزالماالذيالقومية،الحديقةمخططاالحتاللسلطاتجّمدت2012عامفي

).2021(نيسانالسطور

18.05.2018https://bit.ly/2LcX5RBالواد،بابموقعالمشارف"،جبلاألول:الصبّارجوالة"تقريرمراجعةيمكن36

بطاقة حي العيسويّة، الصادرة عن جمعية بمكوم: (مخططون من أجل حقوق التخطيط).35

،12صالصهيوني،السياساتلبحثالقدسمركزعنالصادرالعيسوية"التحتية:وبىنتقييمالقدس،رشقفيالعربية"األحياءبعنوانتقريرعن34
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خاتمة: القرية اليوم

والصهاينةاإلنجلزيدخلأنمنذيومًااالنقطاعتعرفلماالحتاللضدمجتمعيّةنضاليّةحالةالعيسويةتمثّل

منبدءًاقطعي،بشكٍلفيهااالحتاللوجودتطبيعوترفضنضالها،أدواتالعيسويةوتبتكرفلسطني.

قواتمروررفضإلىوصوًالأراضيها،علىالجاثمةوالمنشآتوالمستع�اتالمعسكراتاستهداف

الرشطة من أراضيها، الذي رسعان ما ينقلب إلى مواجهات.

تنكيلبحمالتتتمثّلواليتالجماعيالعقاببسياساتللخنوعالرافضةالمقاومةالحالةهذهتقاَبل

الرضائب.وسلطةوالحدائق،الطبيعةوسلطةوالمخابراتوالرشطةالبلديةطواقمفيهاتتشاركمنّظمة،

والردع."التأديب"بهدفوبذلكاالحتالل،ضدّالمواجهةموجاتمنموجةبعدالحمالتهذهتأتيماعادة

الليلةفيمعتقًالشابًا60-50إلىاألحيانبعضفيتصلبالجملةاعتقاالتاألمنيةالحمالتهذهتتخلل

الواحدة، وتشمل كذلك توزيع أوامر هدم، وهدم بركسات صناعية وزراعية خاصة في المنطقة الرشقية.

محمدالشابخاللهاواستشهد2019عاموتّموزحزيرانبشهريّحدثتاليتالحملةالحمالت،هذهضمنمن

وخّصص"،700رقم"الحملةاسماالحتاللرشطةوأعطتهاالحملةهذهاشتهرتعامًا).20(عبيدسمري

37اإلعالم العربيّ لها تقارير مكثّفة، جرى بثّها خالل األحداث.

تغلقالعام.مدارعلىمراتعدةمداخلهاإغالُقالعيسويةبحّقتستخدماليتوالردعالضبطأدواتأبرزومن

وتمنعوالغربي،الرشقيالمدخلنيالمبكرةالمساءساعاتفيأوالباكرالنهارساعاتفياالحتاللرشطة

دخول أو خروج السيارات لفرتات زمنية متفاوتة، دون أي حجج أمنية، وفقط من أجل العقاب والردع.

االحتاللرشطةحرمتفقدالعربية،الجامعةسياراتموقفمنوالقريبالجنوبيالعيسويةمدخلأما

2009عاممنذاالسمنتيةبالمكعباتمغلٌقسابقًا-أسلفنا-كماوهواستخدامه،منالعيسويةأهالي

:على صفحتها في موقع فيس بوك، لالّطالعيمكن النظر إلى التقرير الذي أعدّته رشطة االحتالل37
https://www.facebook.com/watch/?v=1407393076053794

https://www.facebook.com/watch/?v=1407393076053794


وإلىمنالمارّينهوياتفي-واآلخرالحنيبنيتدقق-رشطةدوريةالوقتأغلبهناكتتواجدكماتقريبًا،

القرية.

سكنيةأزمةإلىأدّىعددهم،تزايدنسبةجانبإلىللبناء،تصاريحالقريةسّكانإعطاءاالحتاللبلديةرفضإن

عن-القدسأحياءباقييستهدف-كماالعيسويةاالحتاللويستهدفرخص.بدونالبناءعلىترغمهمصعبة

إذ،2016العامخاللبالهدم،استهدافًااألكرثالعيسويةوكانتالرتخيص.عدمبحجةالهدمحمالتطريق

.38فقطالعامذلكفيمنشأة60حواليفيهاهدمت

االحتالليحاولتُسّمى،كماوالجزرةالعصاسياسةأو،39الناعمةالضبطسياسةضمن،آخرصعيٍدعلى

هذهتريدحولها.االستيطانيّالمحيطفيالعيسويةأهاليإدماجالمختلفةمؤّسساتهعرباإلرسائيليّ

عنه.بالغربةيشعرونيعودونفالمحيطهممع"شخصيّة"عالقةالقريةأهاليلدىتتشّكلأنالمحاوالت

نساءوباألخصوالنساء،لألطفالتُنظماليتالمكثفةالعربيّةاللغةدوراتقراءةتمكنالسياق،هذاضمن

أمامأكاديميةكوجهةالعربيّةالجامعةتسويقمحاوالتعنعداالعربيّة.الجامعةحرمداخلالعيسوية،

طالب الثانويّة في العيسوية، ودعوة طالب بعض المدارس لجولة تعريفية في مستشفى هداسا، وغريها.

اليتالمحليةالتجاريةالمحالبعضاليومفيهاتوجداليوم،العيسويةفياالقتصاديّةالحياةصعيدعلىأّما

فيالفلسطينيونالطلبةخاّصبشكٍلمنهاويستفيدوالحلويات،البيزتامحالتومنهاأهاليها،منهايستفيد

الجامعة العربية، والذين يستأجر بعضهم شققًا سكنية في العيسوية لقربها من الجامعة.

لالّطالع:،2015نيسان9بتاريخالجديدالعربيموقععلىنُرشوعقولهم،المقدسينيقلوبلكسباالحتاللأداةالناعمة"..."القوة39

https://bit.ly/2RT4x8f
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